Zápisnica 17
zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 24. 5. 2013

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny – (28 členov AS SPU)
Ospravedlnení: Ing. Roman Brezina, Bc. Patrícia Mariničová, doc. Ing. Pavol Findura, PhD.,
Ing. Lukáš Štrba, Mgr. Mária Urbanová
Hostia: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1:
Zasadnutie AS SPU v Nitre otvoril doc. Ing. Ján Weis, CSc., privítal prítomných členov
senátu a hostí, prítomných prorektorov, dekanov fakúlt, predsedov AS fakúlt. Osobitne
privítal p. rektora Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., p. kvestorku doc. Ing. Oľgu
Roháčikovú, PhD. a Ing. Ľubicu Ďuďákovú v zastúpení predsedníčky OUZ PŠaV SPU
v Nitre.
Následne predložil návrh programu zasadnutia AS SPU v Nitre.
Program :
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a členov volebnej komisie
3. Informácia o stave riešenia súdneho sporu s fy INPEK a SPU vo veci internátu Pribina II.
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 18. 3. 2013
5. Schvaľovanie návrhov na nových členov Správnej rady SPU v Nitre
6. Prerokovanie Správy o finančnom hospodárení SPU v Nitre za rok 2012
7. Prerokovanie Správy o činnosti SPU v Nitre za rok 2012
8. Prerokovanie návrhu Štatútu SPU v Nitre
9. Prerokovanie návrhu Zásad volieb do AS SPU v Nitre
10. Prerokovanie Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS SPU v Nitre
11. Prerokovanie Doplnku k Štatútu FEŠRR
12. Schválenie Harmonogramu výučby na akademický rok 2013/2014
13. Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU v Nitre a otázky členov AS SPU rektorovi
SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielikovi, PhD.
14. Rôzne:
- Rekonštrukcia kotolne v Račkovej doline
- Žiadosť o pozastavenie členstva v AS SPU v Nitre
- Schválenie výsledkov volieb do ŠRVŠ
15. Záver
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – dal hlasovať za predložený návrh programu zasadnutia AS SPU
v Nitre.
Výsledok hlasovania:
Program zasadnutia bol členmi AS SPU v Nitre jednomyseľne schválený.

K bodu 2:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – v zmysle čl. 16, bod 9 Rokovacieho poriadku AS SPU v Nitre
predložil návrh na overovateľov zápisnice. Za overovateľov boli navrhnutí: doc. Ing. Peter
Halaj, CSc., Ing. Ivan Takáč, PhD.
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Výsledok hlasovania:
AS SPU jednomyseľne schválil za overovateľov zápisnice doc. Ing. Petra Halaja, CSc.
a Ing. Ivana Takáča, PhD.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – navrhol za skrutátorov a členov volebnej komisie Ing. Janu
Lendelovú, PhD., doc. Ing. Soňu Javorekovú, PhD. a Ing. Tomáša Šimu.
Výsledok hlasovania:
AS SPU jednomyseľne schválil za skrutátorov a členov volebnej komisie Ing. Janu
Lendelovú, PhD., doc. Ing. Soňu Javorekovú, PhD. a Ing. Tomáša Šimu.

K bodu 3:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. vyzval JUDr. Petra Šmeringaia – právneho zástupcu SPU v Nitre
v súdnom spore fy INPEK a SPU v Nitre.
JUDr. Šmeringai stručne informoval o priebehu súdneho sporu medzi fy INPEK a SPU
v Nitre – „pri skončení výstavby došlo k rozporom medzi súdnymi stranami a spoločnosť
INPEK odstúpila od zmluvy. SPU v Nitre zažalovala fy INPEK za odstúpenie od zmluvy.
Bolo vytýčených 6 pojednávaní, vypočutí svedkovia. Fy INPEK napadla platnosť zmluvy.
Právnym dôvodom neplatnosti zmluvy malo byť rozhodovanie Správnej rady SPU v Nitre,
kde sa formálne schvaľovala nie zmluva ale investičný projekt, z ktorého obsahu ale bolo
jasne povedané, že ide o výstavbu nového internátu a jeho výmenu za internát starý. Zmluva
bola pomerne dosť neprehľadne napísaná, pripravili ju právnici fy INPEK a bola
komentovaná aj zo strany univerzity, dialo sa to za predchádzajúceho vedenia univerzity.
Rozhodnutie Správnej rady SPU v Nitre jasne popisuje v investičnom zámere, čo sa bude
diať, schvaľovali sa všetky právne úkony spojené s výstavbou internátu a jeho výmena.
Sudkyňa sa priklonila k názoru, že takéto schválenie investičného zámeru nepostačuje a mala
byť schválená zmluva. Okresný súd vyhlásil zmluvu za neplatnú, univerzita podala odvolanie.
Krajský súd v Nitre potvrdil rozhodnutie Okresného súdu a priznal univerzite možnosť podať
mimoriadny opravný prostriedok – dovolanie. Právni zástupcovia SPU vykonali šetrenie ako
rozhodujú univerzitné orgány iných univerzít a v akej podobe sa schvaľujú, preukázali súdu,
že štandardné je schvaľovanie investičných zámerov a nie plné znenia zmlúv. Rozsudok
Krajského súdu v Nitre nebol právnym zástupcom zatiaľ doručený, po doručení bude podané
dovolanie a celá záležitosť sa dostane na Najvyšší súd v Bratislave, ktorý o tom bude
rozhodovať. Časový horizont rozhodovania prekročí asi 1 rok. Mimoriadne dovolanie nemá
odkladný účinok, rozsudok sa stáva právne účinný. V súčasnosti je právny stav taký, že
zmluva s fy INPEK je neplatná. Fy INPEK predložila návrh, ktorý je postavený na určitú
hranu maximalizácie akýchkoľvek nárokov. V spore je nevyhnutné pokračovať v právnej
rovine podaním dovolania a vo „faktickej rovine“ je potrebné pokračovať v rokovaní s fy
INPEK a ich právnymi zástupcami o možnosti pokonávky. Pokiaľ bude forma sporu zavŕšená
nejakým výsledkom, tento musí byť predložený AS SPU v Nitre na schválenie.“
Diskusia:
Prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. – spýtal sa, ako vidia právni zástupcovia ďalší vývoj sporu.
JUDr. Peter Šmeringai – „existujú záväzky, ktoré je potrebné medzi oboma stranami
vysporiadať. Spoločnosť INPEK je vinníkom súčasnej situácie. Zároveň je pravdou, že
univerzita má budovu, na ktorú nie sú vyrovnané záväzky. Pokiaľ sa veci budú vysporiadavať
sporovo, nedá sa všetko vysporiadať naraz. Uvidíme ako dopadneme na súde vo veci
dorovnania. Buď pôjdeme režimom zmluvným alebo zákonným, resp. bezdôvodným
obohatením.“
Ing. Jana Lendelová, PhD. – opýtala sa, čo znamená, že zmluva je neplatná.
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JUDr. Peter Šmeringai – „pokiaľ by bol stav taký, že zmluva nie je platná, potom by to bol
začiatok ďalšieho konania. Bežia premlčacie lehoty, v priebehu júna sa fy INPEK bude
musieť dohodnúť, ako naloží so svojimi nárokmi. Spor bol len o platnosti zmluvy. Z rokovaní
o pokonávke vyplynula nevyhnutnosť oceniť ŠD Pribina na Jesenského ulici znaleckým
posudkom. Univerzita má záujem, aby nemusela plniť záväzky finančne, ale vecnou
podstatou tak, ako to bolo pôvodne zamýšľané.“
Uznesenie 1/17/13:
AS SPU súhlasí s pokračovaním v súdnom spore s firmou INPEK s využitím
mimoriadneho opravného prostriedku a súbežne s pokračovaním rokovaní s firmou
INPEK o urovnaní sporu pokonávkou.
Zaväzuje rektora dať vypracovať znalecký posudok na všeobecnú hodnotu ŠD Pribina
s priľahlými pozemkami na Jesenského ulici.
Výsledok hlasovania:
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu 4:
Kontrola uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre dňa 18. 3. 2013 bude vykonaná na
najbližšom zasadnutí AS SPU v Nitre z dôvodu neprítomnosti Mgr. Márie Urbanovej,
tajomníčky AS SPU.

K bodu 5:
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. predložil Návrh na schválenie nových členov Správnej
rady SPU v Nitre (príloha č. 1). Podľa článku 2 ods. 4 Štatútu Správnej rady Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre skončí 8. 5. 2013 funkčné obdobie člena správnej rady
štyrom členom menovaný ministrom školstva pred šiestimi rokmi a jeden člen bol menovaný
z časti navrhovanej rektorom SPU. V zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predložil
návrh na schválenie nových členov Správnej rady SPU v Nitre v štruktúre tak, ako končia.
Z kvóty, ktorú schvaľuje AS SPU v Nitre návrh na Ing. Timoteja Husára, CSc., konateľa
a spolumajiteľa firmy HSH spol. s r.o., Veľké Zálužie. Pre doplnenie členov z kvóty
ministerstva školstva predložil návrh na odporučenie vymenovať 3 nových členov Správnej
rady SPU v Nitre z radov odborníkov: Ing. Štefana Chudobu, PhD. – štátneho tajomníka
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Ing. Stanislava Becíka, PhD. – predsedu ZAD
Dvory nad Žitavou, Ing. Štefana Adama – štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR – návrh na vymenovanie pre druhé šesťročné funkčné obdobie.
V sektore poľnohospodárstva majú veľmi dobré kontakty a spolupracujú s našou univerzitou.
Diskusia:
Doc. Ing. J. Weis, CSc. – prebehne tajné hlasovanie. Vydané budú 2 hlasovacie lístky,
s návrhom rektora a s odporúčaním na vymenovanie ministrovi školstva, vedy, výskumu
a športu. Požiadal volebnú komisiu o rozdanie hlasovacích lístkov členom AS SPU v Nitre.
Výsledok hlasovania – priamy návrh na Ing. Timoteja Husára, CSc.:
počet hlasovacích lístkov: 28, platných: 27, za: 26, proti: 0, zdržali sa: 1.
Výsledok hlasovania – návrh na Ing. Štefana Chudobu, PhD., Ing. Stanislava Becíka, PhD.
a Ing. Štefana Adama:
Ing. Štefan Chudoba, PhD. získal 26 hlasov, Ing. Stanislav Becík, PhD. 27 hlasov, Ing. Štefan
Adam 28 hlasov.
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Uznesenie 2/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje návrh rektora na vymenovanie Ing. Timoteja Husára, CSc. za
člena Správnej rady SPU v Nitre na nové 6-ročné obdobie.
Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené.
Uznesenie 3/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje odporúčanie rektora SPU v Nitre predložiť ministrovi
školstva, vedy, výskumu a športu SR návrhy na vymenovanie za členov Správnej rady
SPU v Nitre na nové 6-ročné obdobie na Ing. Štefana Chudobu, PhD., Ing. Stanislava
Becíka, CSc. a Ing. Štefana Adama.
Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené.
Obálky s volebnými lístkami na voľbu členov Správnej rady SPU v Nitre (príloha č. 2 a 3).

K bodu 6:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. požiadal p. kvestorku o úvodné slovo k Správe o finančnom
hospodárení SPU v Nitre za rok 2012. (príloha č. 4).
Doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. informovala o výsledku hospodárenia SPU v Nitre za rok
2012. „Výročná správa o hospodárení sa robí v súlade so zákonom o VŠ a v súlade
s metodickým usmernením MŠVVaŠ SR, má pevne stanovenú štruktúru. Správa je určená pre
AS SPU v Nitre a pre verejnosť, informuje aká je majetková a finančná situácia inštitúcie.
Základným a prvým výkazom účtovnej uzávierky je súvaha, ktorá poskytuje prehľadné
usporiadané vyjadrenie stavu majetku podľa druhov na strane aktív a pasív zdrojov jeho
krytia. Celkové aktíva na univerzite v roku 2012 boli v objeme 65 mil. EUR. Najväčší
percentuálny podiel má dlhodobý majetok, z neobežného majetku je to dlhodobý hmotný
majetok, ktorý tvoria stavby, pozemky a hnuteľné veci. Vyše 2 mil. EUR tvorí dlhodobý
finančný majetok, v ktorom je naša majetková účasť, tvoria spol. s r.o. ako je VPP Kolíňany,
.podnik živočíšnej výroby, Agrostav a UniCredit Bank. Obežný majetok tvoria pohľadávky
krátkodobé a finančné účty. Pohľadávky z obchodného styku boli doplnené na žiadosť EK AS
SPU v Nitre – krátkodobé pohľadávky tvoria niečo nad 100 tis. EUR, 300 tis. EUR tvoria
pohľadávky na dotáciu zo štrukturálnych fondov, 300 tis. EUR tvoria pôžičky na riešenie
projektov pre zamestnancov, 0,15 % časové rozlíšenie. Strana pasív (zdroje krytia nášho
majetku) 56% sú tvorené vlastnými zdrojmi, zvyšok tvoria cudzie zdroje a časové rozlíšenie.
Cudzie zdroje sú rezervy univerzity, nevyčerpané dovolenky zamestnancov v príslušnom
kalendárnom roku, za ktoré zožíname kritiku. Dlhodobé a krátkodobé záväzky (aj
nevysporiadané), 34 % tvorí časové rozlíšenie.
Výkaz ziskov a strát hovorí o výnosoch a nákladoch príslušného obdobia. Výnosy z hlavnej
činnosti sú dominantné, v podnikateľskej činnosti je to len 1,63 % a tá je veľmi nízka.
V budúcnosti by sme sa mali podiel na podnikateľskej činnosti výrazne zvýšiť. V celkových
výnosoch v porovnaní s rokom 2011 bol nárast 2,6 mil. EUR, náklady sú nižšie.
Stúpajú nám náklady na energie (ceny plynu vzrástli o 9 %) a zahraničné cestovné. Na
mzdové náklady sa vynaložilo 11,3 mil. EUR, z toho 700 tis. EUR tvorili dohody.
Dosiahli sme kladný hospodársky výsledok. Návrh opatrení na rok 2013 bol prerokovaný
a odsúhlasený vo vedení SPU: zaviazanie vedúcich zamestnancov univerzity v hľadaní
nových aktivít v oblasti vedy, podnikateľskej činnosti, optimalizovať počet študentov,
pokračovať v spolupráci s podnikateľskými subjektmi, orgánmi územnej a miestnej
samosprávy, uchádzať sa o prostriedky zo štrukturálnych fondov, venovať zvýšenú pozornosť
čerpaniu štipendijného fondu.“
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Uznesenie AS SPU 4/17/13
AS SPU v Nitre schvaľuje Výročnú správu o hospodárení SPU v Nitre za rok 2012.
Hlasovanie: jednomyseľne schválené.

K bodu 7:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. požiadal pani prorektorku prof. RNDr. Zdenku Gálovú, CSc.
o úvodné slovo k Správe o činnosti SPU v Nitre za rok 2012 (príloha č. 5).
Prorektorka SPU prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. predniesla Výročnú správu o činnosti
SPU v Nitre za rok 2012. „Táto správa vychádza z osnovy MŠVVaŠ SR a všetkých správ,
ktoré sa hodnotili, resp. za vzdelávaciu činnosť za akademický rok 2011/2012. Okrem správ
o vzdelávacej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných vzťahoch sa hodnotí
sociálna starostlivosť o študentov a zamestnancov, systém riadenia kvality, zveľaďovanie
a rozvoj vlastného majetku univerzity. Medzi najdôležitejšie udalosti patrili oslavy 60.
výročia založenia SPU v Nitre, uskutočnilo sa výročné zasadnutie Vyšehradskej asociácie
univerzít, univerzita usporiadala veľký kongres ESNA – účasť 119 účastníkov z 24 krajín
sveta. Čo sa týka vzdelávania, mali sme 88 akreditovaných študijných programov, z toho 37
na bakalárskom stupni, 30 na inžinierskom stupni a 21 na doktorandskom stupni štúdia. Počet
študentov sa v posledných rokoch stabilizoval na čísle okolo 10000, v uplynulom roku sme
mali 9825 z toho 70 % študenti dennej formy štúdia, 25 % externej formy štúdia a 5 %
študenti doktorandského štúdia. Počet študentov zo zahraničia bol v akademickom roku
2011/2012 106 z 20 štátov sveta: 50 na Bc., 33 na Ing. a 23 na PhD. Študovali aj študenti
z Uzbekistanu a Číny. Univerzita ponúkala viac študijných programov v anglickom jazyku
ako v akad. roku 2010/2011, 3 na FEM, 2 na FEŠRR a 1 FBP a 1 sa pripravuje v spolupráci
s BOKU univerzitou. Na univerzite sme mali 470 pedagogických zamestnancov. Univerzita
zabezpečuje Univerzitu tretieho veku, detskú univerzitu v spolupráci s UKF, doplňujúce
pedagogické štúdium, kurzy v rámci celoživotného vzdelávania, kurzy pedagogiky a rôzne
letné školy. Vykonal sa dotazníkový prieskum u študentov a absolventov, realizoval sa rôzne
vzdelávacie projekty – AHELO, Tempus, Mundus, atď. Máme 3 centrá excelentnosti, v roku
2012 sa pripravoval projekt AgroBioTech. Publikačná činnosť zaznamenala nárast, FBP má
veľmi dobré výsledky. V roku 2012 prebiehalo inauguračné konania u 3 zamestnancov
univerzity, ukončených 11 habilitačných konaní, udelené boli tri čestné doktoráty. Investičné
aktivity: prestavba čitárne, rekonštrukcia ŠD Mladosť, Nová Doba, rekonštrukcia digestorov
v pavilónoch Z, T, vybavenie nábytkom nového ŠD Pribina na Akademickej ulici,
rekonštrukcia vykurovacieho systému bazéna, oprava komunikácii, oprava sociálnych
zariadení, strechy ŠD A. Bernoláka, oprava ústredného kúrenia na Novej Dobe.“
Diskusia:
Prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. – poďakoval za prehľadný výklad Správy o činnosti za rok
2012, ktorú odprezentovala pani prorektorka a vyjadril presvedčenie, že budú výsledky
univerzity i v ďalšom roku 2013 napredovať.
Uznesenie AS SPU 5/17/13
AS SPU v Nitre schvaľuje Správu o činnosti SPU v Nitre za rok 2012.
Hlasovanie: jednomyseľne schválené.

K bodu 8:
Materiál predniesla pani kvestorka doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. Ďalej navrhla, aby
v Štatúte SPU v Nitre v článku 5 Súčasti univerzity v ods. 4. Informačné pracoviská bolo
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doplnené nové písmeno c) Vydavateľstvo (VES). Tento bod bol omylom vymazaný
v predkladanom návrhu (príloha č. 6).
Doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD., predsedníčka LK AS SPU informovala, že LK AS SPU
v Nitre prerokovala materiál 16. 5. 2013, pripomienky komisie boli preposlané
predkladateľovi, ktorý zahrnul tieto do materiálu a následne bol odoslaný členom AS SPU
v Nitre na rokovanie. Pani predsedníčka ešte navrhla formálne pripomienky – chýbajú v texte
v odsekoch interpunkčné znamienka, v texte je mnohokrát odkaz na bod alebo odsek, je
potrebné tieto ujednotiť. PhDr. Ľubica Jedličková, PhD. mala pripomienky o formálnom
spracovaní materiálu.
Ing. Jana Lendelová, PhD. požiadala o presun bodov a zosumarizovanie článkov.
Pripomienka k článku 11, kde sa pojednáva o AS SPU v Nitre t.j. body 1. – 17. Z toho body
8. – 17. pojednávajú o voľbe a odvolaní rektora, pričom článok o rektorovi je uvedený
v článku 13. Navrhla vložiť nový článok 13 s názvom Voľba kandidáta na rektora a návrh
na odvolanie rektora z funkcie a presunúť z článku 11 Akademický senát body 8. – 17. do
článku 13.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. si osvojil návrh pani kvestorky v čl. 5 ods. 4 Informačné pracoviská
doplniť písm. c) Vydavateľstvo (VES). Pán predseda poďakoval LK AS SPU v Nitre za
pripomienky k materiálu a poďakoval aj predkladateľovi za predložený materiál.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Jany Lendelovej, PhD.: jednomyseľne schválené.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu doc. Ing. Jána Weisa, CSc.: jednomyseľne schválené.
Uznesenie AS SPU 6/17/13
AS SPU v Nitre schvaľuje nový Štatút SPU v Nitre s pripomienkami.
Hlasovanie: jednomyseľne schválené.

K bodu 9:
Doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD., predsedníčka LK AS SPU informovala, že vnútorný predpis
Zásad volieb do AS SPU v Nitre bol vypracovaný a predložený na schválenie ako nový návrh,
nie formou dodatku (príloha č. 7). V návrhu zásad je zapracovaná novela VŠ zákona. Dňa 16.
5. 2013 sa zaoberala LK AS SPU v Nitre pripomienkami, ktoré sa zapracovali do materiálu.
V zásadách volieb nie je uvedené Vydavateľstvo v článkoch – Iné nefakultné súčasti, je
potrebné doplniť.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. informoval, že podľa VŠ zákona študent môže byť členom AS SPU
v Nitre aj fakultného senátu a je možné pozastaviť členstvo u študentov v AS SPU v Nitre,
ktorí prechádzajú z I. na II. a z II. na III. stupeň štúdia. Zápisom sa študentom obnovuje
členstvo v AS SPU v Nitre. Členstvo študentov môže byť najviac štvorročné. Zrušilo sa
kvórum 20 % vo voľbách do AS SPU v Nitre. Predsedom AS SPU v Nitre môže byť každý
člen AO univerzity, aj študent.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. predložil pozmeňujúci návrh, aby sa medzi Iné nefakultné súčasti
začlenilo Vydavateľstvo v čl. 2 ods. 7 písm. b), čl. 4 ods. 3 a čl. 6 ods. 2.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu doc. Ing. Jána Weisa, CSc.: jednomyseľne schválené.
Uznesenie AS SPU 7/17/13
AS SPU v Nitre schvaľuje nové znenie Zásad volieb do AS SPU v Nitre
s pripomienkami.
Hlasovanie: jednomyseľne schválené.
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K bodu 10:
Doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD. uviedla, že Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS SPU
v Nitre bol prerokovaný a odsúhlasený v LK AS SPU v Nitre (príloha č. 8). Zmeny sa týkajú
zmien novely VŠ zákona. Pripomienky komisie boli zapracované do návrhu dodatku, ktorý
bol rozposlaný členom AS SPU v Nitre. Na zasadnutí P-AS SPU v Nitre dňa 20. 5. 2013 bol
prerokovaný návrh a vznesená pripomienka k bodu č. 1 čl. 3, kde je potrebné uviesť veľké
písmeno C – Centrálna univerzitná volebná komisia. LK AS SPU v Nitre odporučila dodatok
prerokovať a odsúhlasiť.
Uznesenie AS SPU 8/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS SPU v Nitre
s pripomienkou.
Hlasovanie: jednomyseľne schválené.

K bodu 11:
Doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD. informovala, že doplnok k novému zneniu Štatútu FEŠRR
bol prerokovaný v LK AS SPU V Nitre, ktorá odporučila predložený návrh prerokovať
a odsúhlasiť (príloha č. 9). Doplnok bol prerokovaný a odsúhlasený na zasadnutí AS FEŠRR.
V Čl. 6 Organizačná štruktúra sa vložilo nové písmeno d) Centrum výskumu bioenergie.
Diskusia:
Prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. – FEŠRR mala vo svojom zámere iné poslanie, ako smer, ktorým
sa uberá v poslednom období. Vytvárajú sa pracoviská na personálnom základe, keď
zamestnanec z niektorej inej fakulty príde na FEŠRR. Fakulta nemá výskumné, laboratórne
a materiálne zázemie, aby mohla takýto výskum robiť.
Prof. Ing. Dušan Húska, PhD. – „keď sa FEŠRR formovala, vytvárala sa v dvoch oblastiach,
vedný odbor verejná správa a environmentálny manažment. K prvej oblasti patria Katedra
európskych politík Katedra verejnej správy, Katedra regionálneho rozvoja, Katedra práva
a k druhej oblasti Katedra ekológie a Katedra udržateľného rozvoja. Cieľom bolo vytvoriť
podmienky na zabezpečenie regionálneho rozvoja, ktorý si vyžaduje obidve vedné oblasti.
Hovorilo sa o potrebe hľadania nových surovín, resp. recyklácii, nových biotechnológiách,
využitie biomasy pre energetické účely, pred 10 rokmi sa založili prvé experimentálne bázy
v Seliciach, báza na Záhorí, úspešné báza na VPP v Kolíňanoch – testovanie rýchlorastúcej
vŕby zo Švédska, Poľska, Maďarska, Slovenska, Talianska a Portugalska. Následne sa založili
ďalšie pokusy, ktoré sledovali pôdne zlepšovače na zabezpečenie optimálnejšieho
a rýchlejšieho rastu. Na VPP v Kolíňanoch je vybudovaná bioplynová stanica. Riešime
produkciu biomasy, máme tam vŕby, topole a miscanthus. Na Katedre ekológie a Katedre
udržateľného rozvoja máme laboratóriá. V súčasnosti je možné postupovať ďalej a využiť
biomasu na produkciu bioplynu, vytváranie štiepky, peliet atď. Uvažovali sme o tom, že
vytvoríme Centrum výskumu bioenergie.“
Prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. – „máme niekoľko medzinárodných projektov s touto
problematikou. FEŠRR má od roku 2004 environmentálne manažérstvo, máme absolventov,
výskum, projekty.“
Prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. dúfa, že všetky veci vybudované na Technickej fakulte, zostanú
na TF.
JUDr. Jana Ďukovičová, PhD. uviedla, že doplnok k Štatútu FEŠRR bol prerokovaný
a schválený na zasadnutí AS FEŠRR.
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Uznesenie AS SPU 9/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Doplnok k Štatútu FEŠRR.
Hlasovanie : za: 21

zdržalo sa: 7

Doc. Ing. Ján Weis, CSc. konštatoval, že uznesenie bolo prijaté väčšinou hlasov.

K bodu 12:
Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. predniesla materiál Harmonogram výučby na akademický
rok 2013/2014 (príloha č. 10). „Oproti predchádzajúcemu harmonogramu máme jednu
zmenu, slávnostné otvorenie akademického roka bude v pondelok v aule SPU, aby sa ho
mohli zúčastniť študenti. Ďalšou zmenou je ubytovanie na ŠD Mladosť z dôvodu plánovanej
rekonštrukcie, doktorandi budú presunutí na iný študentský domov. Celouniverzitná
dovolenka bude do 3. 1. 2014. Kontaktná výučba pre študentov I. a II. stupňa v zimnom
semestri je 13 týždňov, imatrikulácie budú v období od 11 – 14. 11. 2013, skúškové obdobie
začína od 7. 1. 2014. Letný semester máme 13 týždňový pre I. a II. ročníka I. stupňa štúdia
a I. ročník II. stupňa štúdia. Končiace bakalárske a inžinierske ročníky majú plánovaný 9
týždňový letný semester. Diskutovalo sa s prodekanmi a tí súhlasili s 9-týždňovým
semestrom. Pedagogická komisia AS SPU v Nitre navrhla ponechať 10 týždňov. Univerzitný
deň študentskej vedeckej činnosti bude 23. 4. 2013. Termíny pre I. stupeň štúdia, prijímačky,
štátnice, promócie. Robili sme prieskum ohľadom bakalárskych promócií, uskutočnia sa
slávnostnou formou v aule SPU. Termíny II. stupňa štúdia zosúladené s jednotlivými
fakultami. III. stupeň štúdia – príprava individuálneho študijného plánu, metodiky, dátum
promócií je stanovený na 10. 10. 2014. Podľa novely VŠ zákona musia absolventi do 45 dní
od obhajoby záverečnej práce majú právo dostať doklady o vzdelaní. Je potrebné schváliť
zmenu termínu promócií absolventov III. stupňa štúdia z 25. 10. 2013 na 11. 10. 2013.“
Doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. informovala, že zo zasadnutia PK AS SPU v Nitre dňa 20.
5. 2013 vyplynuli dva obsahové body v diskusii za prítomnosti pani prorektorky – slávnostné
otvorenie akademického roku, s novým termínom komisia súhlasila. Druhým obsahovým
bodom bol navrhnutý 9. týždňový letný semester pre končiace bakalárske a inžinierske
ročníky. Komisia navrhla ponechať 10. týždňový semester, neprijala stanovisko, ponechá
rozhodnutie na členov AS SPU v Nitre.
Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. urobila prieskum aj na iných univerzitách a konštatovala,
že sú univerzity, ktoré majú 9. týždňový semester.
Vyjadrenie dekanov k 9. týždňovému semestru:
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. – súhlasil, prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. – súhlasil,
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. – súhlasila.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. sa spýtal predsedníčky PK AS SPU v Nitre, či má pozmeňujúci
návrh. Doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. sa vyjadrila, že nemá.
Ing. Jana Lendelová, PhD. spýtala sa, či bude možné dohodnúť časové zahájenie slávnostného
otvorenia akademického roka, aby v tom istom čase neprebiehalo slávnostné otvorenie AR aj
na UKF.
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. nájde s pánom rektorom UKF v Nitre spoločné riešenie
na zharmonizovanie času slávnostného otvorenia akademického roka, aby bola zabezpečená
účasť predstaviteľov regiónu, mesta a partnerskej univerzity.
Uznesenie AS SPU 10/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Harmonogram výučby na akademický rok 2013/2014.
Hlasovanie: jednomyseľne schválené.
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Uznesenie AS SPU 11/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje zmenu Harmonogramu výučby na akademický rok 2012/2013
v znení – promócie absolventov III. stupňa štúdia sa uskutočnia dňa 11. 10. 2013.
Hlasovanie: jednomyseľne schválené.

K bodu 13
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. k aktuálnemu dianiu na univerzite uviedol:
- Akreditačná komisia zverejnila plán akreditácii, naša univerzita má stanovený termín
predloženia podkladových údajov ku komplexnej akreditácie do 1. 7. 2014
- V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie na stavebné práce na výmenu okien
a rekonštrukciu ŠD Mladosť blokov A a B, predpokladaný objem investície 690 tisíc
EUR
- Prebieha verejné obstarávanie na výmenu vykurovacieho systému v ŠD Mladosť
v predpokladanom objeme 410 tisíc EUR
- Prebieha príprava výberu dodávateľa na realizáciu vybudovania plynovej kotolne na
ŠD Nová Doba v súlade so stratégiou, ktorá bola schválená v AS SPU v Nitre
o decentralizácii vykurovania na SPU v Nitre. Podarili sa zabezpečiť mimoriadne
finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR v objeme 750 tisíc EUR
- Finalizuje sa žiadosť o nenávratný finančný prostriedok 5.1.5. na výmenu okien E, T,
CH, P a aula v rozsahu približne 3 milióny EUR
- Prebieha finalizácia verejného obstarávania na dodávateľa združenej investície
súvisiacej s nenávratným finančným príspevkom, v rámci ktorého sa podarilo
realizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení v pavilóne S Fakulty ekonomiky
a manažmentu, pokračovať sa bude s výmenou okien v pavilónoch A a Z,
rekonštrukciou na Hospodárskej 7, predpokladaný objem prostriedkov 1,1 milióna
EUR
- Začalo sa s verejným obstarávaním dodávateľa na rekonštrukciu pavilónov M a Q
v rámci projektu AgroBioTech v predpokladanom objeme 8 miliónov EUR
- Pripravuje sa verejné obstarávanie na rekonštrukciu pavilónu RI v predpokladanom
objeme 300 tisíc EUR
- Operačný program vzdelávanie začína vstupovať do života, koordinátorkou je prof.
JUDr. Anna Bandlerová, PhD., objem 1 milióna EUR
- Pripravuje sa súťaž na nákup 9-miestneho vozidla, ktorý bude slúžiť na presun na
jednotlivé letiská
- Schválený bol projekt z operačného výskumu vzdelávanie na podporu a zvyšovanie
kvality vzdelávania pre FZKI v objeme 1,1 milión EUR
- Schválená bola vidiecka univerzita tretieho veku, koordinátorom je Mgr. Ing. Danka
Moravčíková, PhD. z Kancelárie celoživotného vzdelávania v objeme 160 tisíc EUR
- Prechádza projekt hodnotenia z hľadiska operačného programu veda a výskum, FZKI
v spolupráci s TF pripravili projekt modernizácie výskumnej a vývojovej
infraštruktúry v objeme 2,9 milióna EUR so zameraním na klimatické zmeny,
digitalizáciu krajiny, záhradníctvo.
Diskusia:
Ing. Ľubica Ďuďáková spýtala sa p. rektora o informovanie ohľadom zmien
v sporných pracovných zmluvách. Či sú dané termíny, dokedy sa vyriešia.
Pán rektor oznámil, že Útvar personalistiky má uložené riešiť situáciu ohľadom zmlúv. Na TF
a FAPZ sa vypisujú výberové konania, vytvoril sa priestor na naplnenie zákona, riešenie
v prospech zamestnancov.
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Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. sa spýtala pána rektora, či sa plánuje elektronické
zapisovanie zamestnancov. Pri posledných prednáškach študenti zobrali z niektorých katedier
pavilónov A, Z, a T viaceré knihy dochádzok, ktoré sa našli porozhadzované po areáli SPU.
Z uvedeného dôvodu by sa mal možno zjednodušiť systém evidencie dochádzky a nemuseli
by sme odovzdávať evidenciu dochádzky 24. deň mesiaca.
P. rektor informoval, že na niektorých univerzitách funguje elektronický systém zapisovania
zamestnancov. Možno by sa mohli využiť štrukturálne fondy. Vypracovaním analýzy budú
poverení RNDr. P. Škrovina a doc. Ing. Z. Palková, PhD., potom bude p. rektor informovať
na predsedníctve AS SPU v Nitre.
Doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. – je to otázka organizácie práce, výzvy zo štrukturálnych
fondov zatiaľ neobsahovali oprávnené výdavky na dochádzkový systém. Je možné riešiť
elektronický systém cez turnikety, prípadne sa môže aplikácia evidovať na sekretariáte
katedre. Je potrebné zmeniť organizáciu práce, podporuje systém, otázna je finančná stránka.
Doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. – v rámci štrukturálnych fondov sa musia údaje viesť
v papierovej podobe. Ak sa dochádzka dopredu nepredloží, výplaty budú až 20. nasledujúci
mesiac.
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. – výjazdové zasadnutie, na ktorom bude predložený Študijný
poriadok SPU v Nitre sa predpokladá uskutočniť v júni.

K bodu 14:
Doc. Ing. Ján Weis, CSc. informoval o výsledkoch volieb do ŠRVŠ. Na základe uznesenia na
zasadnutí P – AS SPU v Nitre zo dňa 17. 4. 2013 sa dňa 9. 5. 2013 uskutočnili voľby do
ŠRVŠ na SPU v Nitre. V prvom kole sa zúčastnilo viac ako 800 študentov, v druhom kole sa
volieb zúčastnilo 97 študentov (príloha č. 11).
Výsledky volieb podľa počtu získaných hlasov:
Michaela Jánošová z TF (78 hlasov), Martin Mydlár z FAPZ (72 hlasov), Tomáš Kankula
z FEŠRR (64 hlasov), Matúš Javor z FAPZ (63 hlasov), Ivana Čachová FEM (62 hlasov).
Zápisnica z volieb bola odoslaná na ŠRVŠ.
Uznesenie AS SPU 12/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje výsledky volieb do ŠRVŠ na dvojročné funkčné obdobie.
Hlasovanie: jednomyseľne schválené.
Na základe novely zákona o VŠ požiadala členka AS SPU v Nitre Zuzana Kollárová
o pozastavenie členstva v AS SPU v Nitre z dôvodu ukončenia štúdia na I. stupni štúdia,
plánuje pokračovať na II. stupni štúdia (príloha č. 12). Členstvo bude pozastavené dňom
absolvovania štátnej skúšky a členstvo v AS SPU v Nitre nadobudne dňom zápisu na II.
stupeň štúdia.
Uznesenie AS SPU 13/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje žiadosť o pozastavenie členstva v AS SPU v Nitre pre Zuzanu
Kollárovú.
Hlasovanie: jednomyseľne schválené.
JUDr. Jana Sochorová predniesla materiál o rekonštrukcii kotolne v Račkovej doline (príloha
č. 13). V marci 2013 bola Ing. Balážom a JUDr. Sochorovou vykonaná kontrola technického
stavu v Račkovej doline, zároveň sme boli upozornení na havarijný stav kotolne. Rok výroby
2 kotlov 1969, vyrobené v Poľsku. 1 kotol bol prerobený na tuhé palivo. Nájomca p. Šrank
písomne požiadal univerzitu o spoluprácu na rekonštrukcii kotolne. Nájomné je nízke, suma
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stanovená na kalendárny rok 12500 EUR bez DPH. Nájomca sa podieľa na rekonštrukcii na
vlastné náklady (kuchyňa, kúpeľne). Rekonštrukciu kotolne uhradí univerzita, dá sa
vypracovať projektová dokumentácia, z ktorej budú jasné celkové náklady a podrobné
technické riešenie. Následne sa vypíše verejné obstarávanie na dodávateľa na rekonštrukciu
kotolne. Náklady uhradí vlastník, čiže SPU, tieto budú zohľadnené vo zvýšení čiastky
ročného nájomného nájomcovi p. Šrankovi.
Diskusia:
Doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. vysvetlil, že kotolňa je technické zariadenie budovy, ktoré
slúži na výrobu tepla a teplej vody, potrebuje mať aj zariadenie na distribúciu a odovzdávanie
tepla. Riešenie v návrhu počíta iba s rekonštrukciou kotolne a nie zariadení na distribúciu
tepla (radiátory, rozvody). EÚ tlačí na jednotlivé členské štáty, aby všetky budovy boli
energeticky úsporne prevádzkované. V rámci projektu by sa malo pripraviť riešenie, ktorého
výstupom bude predpokladaný energetický certifikát budovy, ktorý zaradí budovu do určitej
kategórie A – G. Navrhol, aby sa vykonala aj rekonštrukcia zariadení na distribúciu tepla.
Prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. uviedol, že by sa mohli využiť zdroje z EÚ, budova
potrebuje rekonštrukciu kotolne pre jej fungovanie a preto podporuje jej rekonštrukciu.
Perspektíva nájomcu je dobrá, urobil niekoľko rekonštrukcií – kuchyňa, nové okná
a predpokladá, že investícia bude perspektívna.
Uznesenie AS SPU 14/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje návrh na rekonštrukciu kotolne RZ Račková dolina – Horský
hotel Akademik v znení:
SPU v Nitre ako vlastník nehnuteľnosti dá vyhotoviť projektovú dokumentáciu, z ktorej
budú zrejmé celkové náklady na rekonštrukciu v kontexte s požadovanou energetickou
hospodárnosťou budovy ako aj podrobné technické riešenie. Následne sa vypíše verejné
obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie kotolne. Náklady uhradí vlastník
nehnuteľnosti a tieto budú nájomcovi zohľadnené vo zvýšení čiastky ročného
nájomného.
Hlasovanie: jednomyseľne schválené.

K bodu 15:
doc. Ing. Ján Weis, CSc. poďakoval prítomným za spoluprácu a ukončil zasadnutie.

Zapísala: Ing. Miroslava Cigáňová

doc. Ing. Ján Weis, CSc.
predseda AS SPU v Nitre

Overovatelia zápisnice:
doc. Ing. Peter Halaj, CSc.

Ing. Ivan Takáč, PhD.
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Prílohy:
1. Návrh na schválenie nových členov Správnej rady SPU v Nitre
2. Obálka s volebnými lístkami na voľbu členov Správnej rady SPU v Nitre
3. Obálka s volebnými lístkami na voľbu členov Správnej rady SPU v Nitre
4. Správa o finančnom hospodárení SPU v Nitre za rok 2012
5. Správa o činnosti SPU v Nitre za rok 2012
6. Štatút SPU v Nitre
7. Zásady volieb do AS SPU v Nitre
8. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS SPU v Nitre
9. Doplnok k Štatútu FEŠRR
10. Harmonogram výučby na akademický rok 2013/2014
11. Zápisnica o výsledku volieb do ŠRVŠ
12. Žiadosť o pozastavenie členstva v AS SPU v Nitre pre Zuzanu Kollárovú
13. Rekonštrukcia kotolne v Račkovej doline
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Uznesenie 1/17/13:
AS SPU súhlasí s pokračovaním v súdnom spore s firmou INPEK s využitím
mimoriadneho opravného prostriedku a súbežne s pokračovaním rokovaní s firmou
INPEK o urovnaní sporu pokonávkou.
Zaväzuje rektora dať vypracovať znalecký posudok na všeobecnú hodnotu ŠD Pribina
s priľahlými pozemkami na Jesenského ulici.
Uznesenie 2/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje návrh rektora na vymenovanie Ing. Timoteja Husára, CSc. za
člena Správnej rady SPU v Nitre na nové 6-ročné obdobie.
Uznesenie 3/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje odporúčanie rektora SPU v Nitre predložiť ministrovi
školstva, vedy, výskumu a športu SR návrhy na vymenovanie za členov Správnej rady
SPU v Nitre na nové 6-ročné obdobie na Ing. Štefana Chudobu, PhD., Ing. Stanislava
Becíka, CSc. a Ing. Štefana Adama.
Uznesenie AS SPU 4/17/13
AS SPU v Nitre schvaľuje Výročnú správu o hospodárení SPU v Nitre za rok 2012.
Uznesenie AS SPU 5/17/13
AS SPU v Nitre schvaľuje Správu o činnosti SPU v Nitre za rok 2012.
Uznesenie AS SPU 6/17/13
AS SPU v Nitre schvaľuje nový Štatút SPU v Nitre s pripomienkami.
Uznesenie AS SPU 7/17/13
AS SPU v Nitre schvaľuje nové znenie Zásad volieb do AS SPU v Nitre
s pripomienkami.
Uznesenie AS SPU 8/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS SPU v Nitre
s pripomienkou.
Uznesenie AS SPU 9/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Doplnok k Štatútu FEŠRR.
Uznesenie AS SPU 10/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje Harmonogram výučby na akademický rok 2013/2014.
Uznesenie AS SPU 11/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje zmenu Harmonogramu výučby na akademický rok 2012/2013
v znení – promócie absolventov III. stupňa štúdia sa uskutočnia dňa 11. 10. 2013.
Uznesenie AS SPU 12/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje výsledky volieb do ŠRVŠ na dvojročné funkčné obdobie.

13

Uznesenie AS SPU 13/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje žiadosť o pozastavenie členstva v AS SPU v Nitre pre Zuzanu
Kollárovú.
Uznesenie AS SPU 14/17/13:
AS SPU v Nitre schvaľuje návrh na rekonštrukciu kotolne RZ Račková dolina – Horský
hotel Akademik v znení:
SPU v Nitre ako vlastník nehnuteľnosti dá vyhotoviť projektovú dokumentáciu, z ktorej
budú zrejmé celkové náklady na rekonštrukciu v kontexte s požadovanou energetickou
hospodárnosťou budovy ako aj podrobné technické riešenie. Následne sa vypíše verejné
obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie kotolne. Náklady uhradí vlastník
nehnuteľnosti a tieto budú nájomcovi zohľadnené vo zvýšení čiastky ročného
nájomného.
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